
Styreprotokoll for møte 27.01.2021. 

 

 

Sted: Teamsmøte 

Tid: Kl: 27.01.2021, kl. 19-21  

Innkalt: Ronald Rösler, Nicklas Ewen, Elin Skrettingland, Kathryn Lee Hansen, Solveig 

Venheim Fink, Katherina Grønhaug, Halvor Nyberg, Kent Engeset 

Referent: Katharina Grønhaug  

Klokkevakt: Halvor Nyberg  

 

Saksliste  

 

Sak 1: Godkjenning av styreprotokoll 20.01.2021  

 

Vedtak: Godkjent av alle styremedlemmer 

 

Sak 2: Godkjenning av styreprotokoll 02.12.2020, 09.12.2020, 29.12.20   

 

Styreprotokoll for 02.12.2020 og 29.12.20 godkjent av alle styremedlemmer. 

Styreprotokoll for 09.12 fortsatt under revisjon før publisering.  

 

 

Sak 3: Klage til Diskrimineringsnemnda  

SIHK har klaget til Diskrimineringsnemnda om ny utlendingskvote, definert i kampreglement 

§ 5-1 NIHFs seriekamper for U18 og U21. Saken gjelder spørsmål in NIHF har handlet is 

strid med forbudet mot diskriminering på grunn av etnisitet å innføre en utenlandskvote på 

maksimalt 3 spiller ved kamp i eliteserien U18 Elite og U21 Elite.   

Diskrimineringsnemnda har kommet til at forskjellsbehandlingen ikke går utover 

rammene for lovlig forskjellsbehandling overfor klagerne. Norges ishockeyforbund 

diskriminerer ikke gjennom regelendringen, slik nemnda ser det. 

 

 

Nicklas fremmer forslag om å gå i dialog med NIHF og NIF for å se på muligheter for 

endringer og eventuelle overgangsordninger. 

 

Vedtak: Kate, Halvor, Nicklas og Kent tar kontakt med NIHF, med tilbakemelding til styret 

før neste styremøte.   

 

 

Sak 4: Beslutning om videre støtte av NHA konseptet sammen med Sam Liebkind    

Lagledere U18 2.div, U18 Elite og U21 Elite har henvend seg med et brev til styre 20.01.21 i 

hvilken de har bedt styre å umiddelbart bekrefter at klubben satser på Akademiet i den form 

det er nå både ut sesongen 20/21 og kommende sesonger for de spillerne som allerede har 

startet et videregående skoleløp i Skien. Akademiets modell bygge seg på gjeldene avtale 

mellom SIHK og TSC AS.  

 

For å svare på laglederens henvendelse har styre gjort følgende av avstemning:  

 

 



1, Styret aksepterer avtalen mellom SIHK og TSC AS fram til 2023 og jobber ut ifra den 

med de muligheter i forhold til reforhandlinger som er i avtalen. 

 

For: 4 stemmer   Mot: 4 stemmer 

 

2. Styret ønsker å reforhandle avtalen mellom SIHK og TSC AS i løpet av våren 2021 for 

å få mer eierskap i avtalen og styret ønsker å benytte tilbud fra NIF om forskuttering for 

finansiering av advokat inntil kr 100 000,- under reforhandling. 

 

For: 4 stemmer   Mote. 3 stemmer    Blank: 1 stemme 

 

Vedtak: Forslag 2 ble vedtatt.  

 

Sak 5: Godkjenning av styreleders forslag for definisjon av komiteer som en del av 

organisasjonsplan.  

Utsettes til neste styremøte 

 

Sak 6: Status politiattest.  Utsettes.  Nestleder gir oppdatering per epost  

 

 

 

 

Skien / 27.01.2021  

Ronald Rösler, Styreleder 
 

 


